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Demà comença la 29a edició del Saló de l’Ensenyament  

 
L’oferta inicial de graus universitaris per al curs 2018-2019 
inclourà 19 noves titulacions de 180 crèdits  
 
La nova oferta de graus es caracteritza per la singularitat, l’alta ocupabilitat 
prevista i la internacionalització 
 
La major part de les noves titulacions per al pròxim curs s’oferiran a preu públic 
 

Dimarts, 13 de març de 2018 

 
Els futurs estudiants del sistema universitari català podran conèixer a partir de demà, en el 
marc de la 29a edició del Saló de l’Ensenyament, la nova oferta de graus universitaris que, 
inicialment, està programada perquè s’imparteixi el pròxim curs 2018-2019 a les 
universitats catalanes.  
 
Una de les característiques de la nova oferta de graus universitaris és, a més de la seva 
singularitat i l’alta ocupabilitat prevista, la internacionalització, amb un alt percentatge de 
continguts en anglès i de titulacions interuniversitàries. 
 
Del nou ventall de titulacions, destaquen 19 nous graus de 180 crèdits.  

 

 Producció de música i so per a la indústria de l’entreteniment (UB) 

 Cinematografia (UB) 

 Empresa internacional / International business (UB) 

 Gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles (UAB) 

 Estudis de gènere (UAB) 

 Territori, globalització i sostenibilitat (UAB) 

 Història, política i economia / History, politics and economics (UAB) 

 Paisatgisme (UPC) 

 Ciències urbanes / Urban sciences (UPF) 

 Disseny digital i tecnologies creatives (UdL) 

 Tècniques d’interacció digital i computació (UdL) 

 Tècniques de desenvolupament d’aplicacions web i mòbils (URV) 

 Tècniques de bioprocessos alimentaris (URV) 

 Tècniques d’aplicacions digitals i interactives (URL) 

 Disseny i innovació de negocis digitals (URL) 

 Màrqueting internacional (URL) 

 Estudis de cinema digital (UOC) 

 Agroecologia i sistemes alimentaris (UVic-UCC) 

 Comunicació experiencial Interactiva (UAO) 
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De la nova oferta de graus de 180 crèdits que impartirà el sistema universitari català 
(integrat per 7 universitats públiques, 4 privades i 1 on line), 11 s’oferiran a preu públic.  
 
Pel que fa als graus de 240 crèdits, les universitats posaran en marxa 35 nous graus, dels 
quals destaquen 4 titulacions interuniversitàries.  

 
 Tecnologies industrials i anàlisi econòmica, que la UPC oferta amb la UPF. 

 Enginyeria geològica i ambiental, que la UPC oferta amb la UB. 

 Filosofia, política i economia, que la UPF oferta amb la UAB, la Universitat 

Autònoma de Madrid i la Carlos III de Madrid. 

 Filosofia, política i economia, que la URL oferta juntament amb Deusto i la 

Pontificia Comillas de Madrid. 

Tot i la posada en marxa d’aquestes noves titulacions de 240 crèdits, l’oferta es manté 
estable ja que el pròxim curs es deixaran d’oferir 19 graus.  
 
Tal i com passa amb els graus de 180 crèdits, la major part de les noves titulacions de 240 
crèdits del curs 2018-2019 seran a preu públic. Concretament, un total de 22. 
 

 


